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ALKALOID SEBAGAI OBAT MODEREN DAN DALAM TANAMAN OBAT 

1.Pendahuluan. 

Alkaloid adalah senyawa yang mengandung unsur Nitrogen, yang biasanya terasa pahit. 

Selain unsur Nitrogen, Carbon dan Hidrogen, Alkaloid juga mengandung Oksigen dan Sulfur. 

Jarang sekali mengandung Chlorin, Bromin dan Fosfor. Alkaloid diproduksi oleh bakteri, jamur, 

tumbuhan dan hewan. Sebagian Alkaloid menjadi racun bagi organisme lain.  

Contoh Alkaloid yang sering kita jumpai sehari-hari, misalnya: kopi (mengandung 

caffeine), rokok (mengandung nicotine), pil kina (mengandung quinine). Obat yang sering dijual 

bebas untuk asma (ephedrin), obat yang sering dipakai di rumah sakit (lokal anestetik, atropine, 

quinidine, vincristine), obat yang terlarang dan diawasi pemakaiannya (cocain, morphine) dan 

banyak lagi
1
. 

Contoh-contoh obat di atas adalah suatu alkaloid yang sudah dimurnikan dan dibuat 

tablet, kapsul, atau dalam vial sebagai obat suntik, yang lain diminum tiap hari atau diisap).  

Alkaloid sudah lama dikenal. Sebagai contoh kutipan sebagai berikut: Piperine 

(piperoylpiperidide), C17H1903N. This substance occurs in several peppers and was isolated 

from the fruits of Pipernigrum,which furnish the black and the white peppers of commerce, by 

Oersted
2
. Tulisan yang dalam bahasa Inggris ini adalah kutipan dari kepustakaan no. 2 yang 

dipublikasi tahun 1949, sedangkan Oersted sendiri mengisolasi dan dipublikasi di 

Pharmacographia (London:Macmillan &Co.), halaman 584 pada tahun 1879. 

 Tulisan ini bertujuan terutama untuk membahas alkaloid yang diproduksi oleh tananam 

obat yang sering digunakan untuk pengobatan tradisional, juga memaparkan alkaloid yang 

dipakai sebagai pengobatan moderen. 

 

2.Struktur Alkaloid dan klasifikasi 

 Alkaloid dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu: 

2.1.Non heterosiklik atau alkaloid atipikal, kadang disebut juga proto-alkaloid atau amina 

biologikal 

 
2.2.Heterosiklik atau alkaloid tipikal. Alkaloid tipikal dibagi menjadi 14 kelompok menurut 

bentuk struktur cincinnya
2
. 

2.2.1.Pyrrole 

 
2.2.2.Pyrrolidine 

 
2.2.3.Pyrrolizidine 

 
2.2.4.Pyridine 
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2.2.5.Piperidine 

 
 

2.2.6.Tropane 

 
2.2.7.Quinoline 

 
2.2.8.Isoquinoline 

 
2.2.9.Aporphine 

 
2.2.10.Quinolizidine 

 
2.2.11.Indole 

 
2.2.12.Indolizidine 

 
2.2.13.Imidazole 
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2.2.14.Purine 

 
 

Tabel di bawah ini di kopi paste dari kepustakkan no. 2. 

Nomer pada bagian heterosiklik dalam tabel 1, adalah contoh dari nomer rumus  bangun atau 

struktur heterosikliknya. 

 

4.Kandungan beberapa tanaman obat 
Tabel 1. Tipe Alkaloid dan sumbernya. 
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Banyak dari Alkaloid dalam tabel di atas yang sudah dimurnikan dan dipakai dalam 

pengobatan moderen, misalnya ephidrin, codein, morphine, ergomitrine, pilocarpine, vincristine, 

hyocine, atropine, erythromycine dan lain-lain. 

 

Beberapa contoh rumus bangun dari obat atau khemikalia yang sering kita dengar. 

1.  

2.  

3.  
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Caffeine, rumus bangun dan asa-usul unsur yang dikandungnya. 
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5.Manfaat Alkaloid dan senyawa lain dalam tanaman obat  

Tabel 2. Tanaman obat dari Lombok yang mengandung Alkaloid serta manfaatnya
3
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Sayang dalam tabel hanya nama latinnya saja yang ditulis. Untuk melihat gambarnya kita 

harus mencari lagi satu-satu di mesin pencari. 

Kalau kita amati, banyak diantara tanaman obat dalam tabel di atas biasa dipakai oleh 

penduduk setempat sebagai obat malaria, luka, panas dan diare. Kalau melihat di tabel 1, 

alkaloid yang ada dalam tanaman obat dari Lombok mungkin saja diantaranya mengandung  

golongan Quinoline. 

Dalam tabel di bawah ini (tabel 3) terlihat beberapa tanaman obat yang sudah tidak asing 

lagi bagi kita, di dalamnya mengandung selain alkaloid, juga flavonoid, saponin dan tanin. 

Tanaman obat tersebut dipakai untuk merawat kulit wajah di Kecamatan Medan Baru yang dijual 

oleh “Jamu Gendong”. Selain untuk merawat wajah banyak diantara tanaman obat dalam tabel 3 

yang bermanfaat untuk yang lain. Sebagai contoh: Daun jambu, misalnya sudah sangat dikenal 

sebagai obat diare. Temu lawak untuk hepatitis dan untuk menambah nafsu makan. Jahe, sebagai 

minuman penghangat badan dan kelainan saluran cerna. Kencur sebagai penghilang penat dan 

linu sendi.  

Dalam blog ini  (http://mhanafi123.wordpress.com)  sudah saya tulis manfaat dari 

beberapa tanaman obat yang tertulis dalam tabel 3. 

 

Tabel 3. Fitokimia Tumbuhan yang digunakan oleh Pedagang Jamu Gendong untuk merawat  

               kulit wajah
4
. 

 
 

 

 Tabel 4. Alkaloid sebagai obat moderen dan manfaatnya
5
 (kecuali no. 13) 

No. Nama Alkaloid Manfaat untuk 

1. Ephidrine Asma 

2. Colchicine  Mengurangi sakit krn asam urat 

3. Erythromycine Antibiotic (untuk sakit tenggorokan, 

infeksi kulit dll.) 

4. Nicotine Meningkatkan daya fikir 

5. Hyocine Kram perut 

6. Atropine Dilatasi pupil. Menurunkan sekrasi dan 

motilitas lambung. Mengurangi spasma 

dan sekresi usus. 

http://mhanafi123.wordpress.com/
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6.Alkaloid yang bersifat racun (toxic) 

 Banyak Alkaloid golongan Pyrrolizidine bersifat racun terutama terhadap hepar 

(hepatotoxic), juga dapat merangsang pembentukan kanker (carcinogenic), dapat  menyebabkan 

mutasi sel (mutagenic), dan dapat menyebabkan kelainan janin (teratogenic). Karena itu orang 

yang sedang hamil muda tidak boleh mengkonsumsi jamu tradisional yang mengandung 

Pyrrolizidine Alkaloid (akar Comfrey Symphytum officinale, sangat beracun). Terhadap hepar 

atau liver atau hati Alkaloid golongan Pyrrolizidine dapat menyebabkan pembesaran hepar 

(hepatomegali), dalam kasus yang serius dapat menyebabkan kerusakan hepar bahkan kematian. 

Banyaknya kasus kanker hepar di Sentral Afrika diantaranya mungkin disebabkan pemakaian 

obat tradisional yang mengandung Alkaloid golongan Pyrrozilidine ini
6
. 

 Kalau ingin membaca cerita dari orang yang sangat terkenal sebagai korban alkaloid 

(Piperidine dan Pyridine Alkaloids)  click http://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Socrates  
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7. Quinine, quinidine Malaria 

8. Papaverine Menghilangkan kram perut, saluran 

kencing. 

9. Emitine Infeksi amoeba 

10. Morphine Mengurangi sakit 

11. Codein Mengurangi batuk 

12. Ergomitrine Perdarahan uterus 

13. Yohimbine Stimulan, aphrodisiac 

14. Vinblastine Hodgkin 

15. Vincristine Leukemia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Socrates
http://en.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
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